
 

 

Philips
Słuchawki douszne

Czarny

SHE2000
Basowe brzmienie

Wyjątkowy, wąski kształt nasadek zapewniający ergonomiczne dopasowanie

Dzięki 15-milimetrowym głośnikom te słuchawki douszne mogą zaimponować 
brzmieniem basów. Wyjątkowa, ergonomiczna konstrukcja z niewielkimi nasadkami 
zapewnia komfortowe dopasowanie słuchawek.

Muzyka dla Twoich uszu
• Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia
• Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie
• Magnesy neodymowe polepszają jakość niskich tonów i czułość

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Wąski kształt nasadki elementu dousznego zapewniający wygodę podczas słuchania



 Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm
Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny 
komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby 
zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma 
idealne wymiary umożliwiające czerpanie 
przyjemności ze słuchania muzyki.

Magnesy neodymowe
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Wąski kształt nasadki elementu 
dousznego

Nasadka jest wąska, a jej kształt został 
zaprojektowany z uwzględnieniem budowy kanału 
słuchowego człowieka. Dokładnie przylega do ucha i 
gwarantuje wygodę — miłośnicy słuchawek 
dousznych będą zadowoleni.
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Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: miedziany
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Impedancja: 16 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 110 dB
• Średnica głośnika: 15 mm
• Typ: Dynamiczne
• Pasmo przenoszenia: 12–22 000 Hz

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: niklowane
• Typ przewodu: miedziany

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 17,275 x 2,4 cm
• Waga brutto: 0,022 kg

• Waga netto: 0,009 kg
• Ciężar opakowania: 0,013 kg
• EAN: 69 23410 71235 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,975 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Waga netto: 0,216 kg
• Ciężar opakowania: 0,759 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• GTIN: 1 69 23410 71235 0

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,093 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,9 x 8 x 6 cm
• Waga netto: 0,027 kg
• Ciężar opakowania: 0,066 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 2 69 23410 71235 7
•
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